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1 priedas. Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programa (2.9)
Eil.
Nr.
1.
1.2.

Projektas
Lietuvių kalbos institutas
Seniausios bažnytinės knygos
Lietuvoje (Joniškio 1599–1621
m. krikšto metrikų knygos)
publikacijos rengimas

Vadovas
A. Ragauskaitė

K. Garšvos monografijos
„Latvijos lietuvių šnektos“
leidyba
Knygos „Kalbos istorijos ir
dialektologijos problemos 4“
rengimas spaudai ir leidyba

K. Garšva

1.4.

Lituanistinių leidinių pirkimas
bibliotekoms

V. Gaidytė

2.
2.1.
2.2.

Vilniaus universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
Lietuvos Respublikos piliečių
svetimos kilmės vardų ir jų
variantų lingvistinė analizė

2.3.

„Aiškinamojo psichologijos
terminų žodyno“ rengimas
Kalbos lygių turinio aprašų
atnaujintų leidimų parengimas

1.2.

1.3.

2.4.

V. Meiliūnaitė

N. Juchnevičienė
D. Sinkevičiūtė

A. Bagdonas
J. Vėgėlė

2015 m. atlikta

Finansuojama
(metai)

2015 m. lėšos
(Eur)

Išrinkti dvinarių vyrų įvardijimų antrieji nariai vyrų asmenvardžių
rodyklei iš dalies Joniškio krikšto metrikų knygos (1–27 p.). Peržiūrėti
išrinktų dvinarių moterų įvardijimų antrieji nariai, suredaguota moterų
asmenvardžių rodyklės dalis. Išrinkti dvinarių moterų įvardijimų
antrieji nariai abėcėlinei moterų asmenvardžių rodyklei (146–172 p.,
216–271 p.).
Monografija „Latvijos lietuvių šnektos“ (22 sp. l. su kompaktine
plokštele) išleista 400 egz. tiražu.

2012–2015 m.

1509

2015 m.

2800

Parengtas spaudai straipsnių rinkinys „Kalbos istorijos ir
dialektologijos problemos 4“ (19,75 sp. l.), skirtas pristatyti ir naujų
mokslinių tyrimų kontekste įvertinti Antano Baranausko lingvistinę ir
literatūrinę veiklą. Knyga išleista 200 egz. tiražu.
Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinėms kolegijoms,
valstybinės reikšmės, savivaldybių ir apskričių bibliotekoms nupirkta
34 pavadinimų 411 lituanistinių leidinių.

2015 m.

4000

2015 m.

5772,16

Su 28 studentų grupėmis dirbo 14 dėstytojų (1448 val.).
Iš LR piliečių vardų registro atrinkta 500 svetimos kilmės vardų ir 500
su jais susijusių kelianarių vardų. 500 vienanarių vardų tirti
lingvistiškai: nustatyta jų kilmė, vardai susieti su pasvetainėje
http://www.vardai.vlkk.lt esančiais tos pačios kilmės vardais, jų formos
tikslintos ir tikrintos pagal vardų žodynus, o tarminės formos – pagal
lietuvių dialektologijos veikalus, atlikta teiktinų vartoti svetimos
kilmės vardų praktinė akcentologinė ir morfologinė analizė. Duomenų
bazėje susieta 500 kelianarių vardų su pamatiniais vardais ir
pasvetainėje anksčiau paskelbtais vardais, patikrintos jų sąsajos.
Ruošta medžiaga VLKK Vardyno pakomisei svarstyti. Žurnale
„Spectrum“ paskelbtas mokslo populiarinimo straipsnis.
Parašyta 1000 terminų straipsnių. Suredaguota 2000 antraštinių
terminų ir 1750 terminų straipsnių.
Peržiūrėti ir atnaujinti keturi lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo
turinio aprašai: „Lūžis“ (66 p.), „Pusiaukelė“ (146 p.), „Slenkstis“ (243
p.), „Aukštuma“ (247 p.). Mokymo turinio aprašai suderinti su

2006–2015 m.
2015 m.

24904,47
2714

2014–2016 m.

23324

2015 m.

12773,24
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„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų“
aptartimis.
3.
3.1.

VšĮ Tautinių bendrijų namai
Valstybinės kalbos mokymo
kursų socialiai remtiniems
suaugusiems kitakalbiams
organizavimas

4.
4.1.

Kauno technologijos universitetas
Baigiamųjų darbų kalbos
J. Mikelionienė
tvarkyba
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
R. Vladarskienė
Lietuvos edukologijos universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
L. Murinienė
Mykolo Romerio universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
J. Šliogerienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Specialybės kalbos kultūros
E. Rimkutė
dėstymas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Kalbos kultūros dėstymas
L. Kižla
Vilniaus dailės akademija
Specialybės kalbos dėstymas
G. Būdienė
Aleksandro Stulginskio universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
J. Urbonienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Kalbos kultūros ir specialybės
R. Brunevičiūtė
kalbos dėstymas
Lietuvos sporto universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
I. StaškevičiūtėButienė
Šiaulių universitetas
Kalbos kultūros ir specialybės
J. Vaskelienė
kalbos dėstymas
Klaipėdos universitetas
Kalbos kultūros ir specialybės
A. Drukteinis

5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.
10.
10.1.
11.
11.1.
12.
12.1.
13.
13.1.
14.
14.1.
15.
15.1.

A. Gedaminskienė

Pagal 56 val. mokymo programą I valstybinės kalbos kategorijai įgyti
mokėsi 3 klausytojų grupės (40 kitakalbių). Pagal 56 val. mokymo
programą II valstybinės kalbos kategorijai įgyti mokėsi 2 klausytojų
grupės (25 kitakalbiai), pagal 44 a. val. programą, skirtą siekiantiems
įtvirtinti, tobulinti ir lavinti lietuvių kalbos įgūdžius ir komunikavimo
kompetencijas, mokėsi 12 klausytojų.

2015 m.

3058

Su 1382 studentais dirbo 6 dėstytojai (1178 val.).

2008–2015 m.

10425,19

Su 817 magistrantų dirbo 7 dėstytojai (760 val.).

2006–2015 m.

10421,30

Su 11 studentų grupių dirbo 7 dėstytojai (538 val.).

2006–2015 m.

9558

Su 16 studentų grupių dirbo 6 dėstytojai (636 val.).

2006–2015 m.

14481

Su 17 studentų grupių dirbo 8 dėstytojai (547 val.).

2007–2015 m.

8399

Su 7 studentų grupėmis dirbo 1 dėstytojas (224 val.).

2006–2015 m.

2896

Su 6 studentų grupėmis dirbo 2 dėstytojai (307 val.).

2008–2015 m.

3765

Su 14 studentų grupių dirbo 2 dėstytojai (775 val.).

2010–2015 m.

9037

Su 31 studentų grupe dirbo 4 dėstytojai (1077 val.).

2006–2015 m.

17377

Su 14 studentų grupių dirbo 2 dėstytojai (787 val.).

2012–2015 m.

4605

Su 20 studentų grupių dirbo 6 dėstytojai (693 val.).

2006–2015 m.

17059

Su 31 studentų grupe dirbo 4 dėstytojai (1205 val.).

2006–2015 m.

13902
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16.
16.1.

17.
17.1.

18.
18.1.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.

kalbos dėstymas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Kalbos konsultacijų teikimas
A. Žilinskas
bakalauro ir magistro darbų
rengėjams

Kalbos konsultacijos teiktos 3 magistrantų (karinės diplomatijos,
visuomenės saugumo ir gynybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos studijų
programų) grupėms ir 4 bakalaurantų (gynybos ir saugumo institucijų
valdymo, moderniųjų gynybos technologijų vadybos ir tarptautinių
santykių bakalauro studijų programų) grupėms. 89 absolventams buvo
skirta 328 valandos konsultacijų.
Visagino miesto visuomeninė televizija „Russkaja volna“
Informacinių televizijos laidų
L. Martynova
Parengtos ir transliuotos 186 televizijos laidos „Aktualijos“.
lietuvių kalba rengimas
Kiekvienos darbo dienos įvykių (žinių) apžvalga lietuvių kalba buvo
transliuojama prieš naujienų laidą „Sobytija“ (trukmė 3–5 min.). Visos
laidos paskelbtos svetainėje http://www.sugardas.lt.
Lietuvos geografų draugija
„Aiškinamojo geografijos
D. Krupickaitė
Parengtas galutinis 3401 termino straipsnių tekstas, atlikta techninė
terminų žodyno“ rengimas
surinkto teksto korektūra, sukirčiuoti terminai. Sudaryta 13604 žodyno
terminų rodyklė.
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
Pasaulio vietovardžių
R. Trakymienė
Parengtos 64 kalbų transkripcijos taisyklės.
transkripcijos taisyklių
rengimas
Žurnalo „Gimtoji kalba“
R. Urnėžiūtė
80 teminių puslapių paskelbta 14 straipsnių, kuriuose nagrinėjami
teminių puslapių „Lietuvių
konkretūs kalbos vartosenos atvejai, kalbos tvarkybos reikalai ir kt., 4
bendrinės kalbos
recenzijos, 5 „Aktualijų“ skyrelio rašiniai, 8 kalbotyros leidinių
funkcionavimas, normos ir jų
apžvalgos, 5 mokslo renginių apžvalgos, 2 skyrelio „Svetur“ rašiniai,
kaita“ parengimas ir
aktualūs lietuvių kalbos tvarkybai ir normų sklaidai, 3 Valstybinės
publikavimas
lietuvių kalbos komisijos dokumentai.
Elektroninio žodyno „Pasaulio
A. Karnišauskas
Nuskaityti žodyno „Pasaulio vietovardžiai“ tomų „Azija.
vietovardžiai. Azija“ 1 ir 2 d.
Afganistanas–Jungtiniai Arabų Emyratai“ ir „Azija. Kambodža–
duomenų bazės ir paieškos
Vietnamas“ maketų duomenys. Atliktas pirminis duomenų
sistemos kūrimas
adaptavimas, šriftai konvertuoti į UTF-8 koduotę atitinkantį
„Palemono“ šriftą. Suprojektuota duomenų bazė, į ją perkelti
duomenys. Atnaujintas vartotojo sąsajos ir paieškos mechanizmas.
Lituanistinių leidinių pirkimas
R. Kareckas
Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinėms kolegijoms,
bibliotekoms
valstybinės reikšmės, savivaldybių ir apskričių bibliotekoms nupirktas
3 pavadinimų 71 lituanistinis leidinys.
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas
Lietuvos Respublikos terminų
S. Meškauskienė
Išanalizuota B. Papreckio ir kt. „Aiškinamojo medienos terminų
banko duomenų pildymas
žodyno“, T. V. Kajoko ir kt. „Lietuvių–anglų ir anglų–lietuvių kalbų

2015 m.

2304,62

2015 m.

9486

2012–2015 m.

8851

2014–2015 m.

11132

2015 m.

8372

2015 m.

6534

2015 m.

4433,50

2014–2015 m.

20040
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psichoanalizės terminų žodynėlio“, S. A. Ratauto ir kt. „Aiškinamojo
aprangos terminų žodyno“, M. Ramonienės ir kt. „Lingvodidaktikos
terminų žodyno“ ir 4 standartų sandara, duomenų struktūra, koduotė,
formatavimas ir nustatyti duomenų struktūros formalūs identifikavimo
požymiai. Kompiuterių programomis ir rankiniu būdu sustruktūrinti
žodynų ir standartų terminų straipsniai. Atlikta sustruktūrintų žodynų ir
standartų duomenų korektūra ir terminų straipsnių, perkeliamų į
Terminų banko duomenų bazę, techninė ekspertizė. Į Lietuvos
Respublikos terminų banką perkelti 14 956 terminų straipsniai.
21.
21.1.

22.
22.1.

UAB „DIZI“
Valstybinės lietuvių kalbos
J. Markauskas
komisijos interneto svetainės
Kalbos konsultacijų banko
pasvetainės sukūrimas
UAB leidykla „Gimtasis žodis“
Lituanistinių leidinių pirkimas
A. Paulauskas
bibliotekoms

Sukurta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto svetainės
Kalbos konsultacijų banko pasvetainė (dizainas, turinio tvarkymo
sistema ir vartotojo sąsaja). Surengti pasvetainės administratorių
mokymai.

2015 m.

5050

Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinėms kolegijoms,
valstybinės reikšmės, savivaldybių ir apskričių bibliotekoms nupirkti
68 A. Paulauskienės monografijos „Svarbesniosios XX amžiaus
lietuvių kalbos gramatikos“.

2015 m.

680

Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinėms kolegijoms,
valstybinės reikšmės, savivaldybių ir apskričių bibliotekoms perduoti
397 Lietuvių kalbos instituto, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro,
UAB leidyklos „Gimtasis žodis“ išleisti lituanistiniai leidiniai.

2015 m.

483,48

2015 m.

27689

23.
23.1.

UAB „Greitasis kurjeris“
Lituanistinių leidinių
platinimas

24.
24.1.

Kalbos programų koordinavimo taryba ir ekspertai
Kalbos programų
V. Ragaišienė
Paskirstytos 2015 m. ir 2016 m. kalbos programų lėšos institucijoms,
koordinavimo tarybos ir
atliekančioms darbus pagal sutartis. Organizuotos viešųjų pirkimų
ekspertų veikla
procedūros programoje numatytiems darbams vykdyti. Patvirtintos
2014 m. kalbos programų veiklos ataskaitos, Koordinavimo tarybos ir
ekspertų darbo sąnaudos, apsvarstytos ir patvirtintos kalbos programų
darbus vykdančių institucijų ketvirčių ataskaitos, paskirti metinių ir
baigiamųjų ataskaitų ekspertai, patvirtintos recenzijų ir ekspertizių
išvados ir kt.
A. Ivanauskienė
Ekspertų pakomisėse svarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui
A. Dvylytė
teikiami įvairių sričių terminų straipsnių rinkiniai, terminų žodynų ir
A. Pangonytė
bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių rankraščiai, aukštųjų mokyklų
vadovėliai, „Europos Sąjungos institucijų „Vertimo vadovo“ medžiaga,
„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ medžiaga, kitų kalbų
asmenvardžiai, rekomendacijų dėl kirčiavimo normų pakeitimo ir

Ž. Ramonas
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papildymo projektai (žr. 3 priedą).
Atliktos bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, aukštųjų mokyklų
vadovėlių, žodynų ir kt. leidinių rankraščių kalbinės ekspertizės,
terminų žodynų rankraščių, standartų ir terminų straipsnių kalbinės ir
dalykinės ekspertizės (žr. 4 priedą).

